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Norge 203040: Svalbard-piloten
Arktisk testarena for omstilling til
utslippsfrie løsninger
Norge203040 er en koalisjon av store selskaper med
en felles visjon om å bidra til Norges klimamål med 40
prosent kutt innen 2030, gjennom blant annet å utvikle
nye grønne forretningsmuligheter.
Et knippe av selskapene i koalisjonen – Snøhetta,
DNV GL, Hurtigruten, Telenor, Elektroforeningen, Ruter,
Xynteo, WWF og ZERO ønsker å bidra spesielt til at
Svalbard skal bli et utstillingsvindu for gode løsninger,
og konkrete prosjekter som vil lede Svalbard mot et
nullutslippssamfunn. Også energieffektive bygninger
i klimavennlige materialer og utslippsfri transport av
folk og varer er en del av mulighetene. Svalbard har lang

tradisjon for å utnytte naturressursene som finnes på
land, og fremover bør det satses på bærekraftig utvikling
av nye naturressurser, både til havs og til lands, for å
opprettholde verdiskapende industrivirksomhet på
Svalbard. I tillegg har Svalbard gode forutsetninger
for klimavennlig turisme, forskning, og næringer som
bidrar med teknologi verden trenger for å gjennomføre
det grønne skiftet globalt. Vi ønsker at Svalbard skal få
verdens mest effektive og miljøvennlige forvaltning av
et arktisk territorium, for å inspirere og vise løsninger på
klimautfordringen.

© Copyright Snøhetta, 2018
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1.1 Idéworkshop for et utslippsfritt Svalbard
Som en oppvarming til NHO-Arktis sin konferanse
på Svalbard inviterte Norge 203040-koalisjonen alle
interesserte aktører til en idéworkshop i Longyearbyen.
Workshopen la opp til bred diskusjon og ga mulighet for
å jobbe på nye kreative måter. I tillegg til koalisjonens
representanter; Telenor, DNV GL, Ruter, Hurtigruten,
Snøhetta, Elektroforeningen, WWF, Zero og Xynteo som
var med både som arrangører og deltakere, stilte også
Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Næringsforening,
Universitetssenteret UNIS, lokale bedrifter og statlige
aktører på workshopen.
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1.2 Aktuelle spørsmål som ble diskutert på
workshopen
•

•

•

•

Hvordan utvikle en felles visjon og konkrete
aktiviteter på veien til et utslippsfritt
Svalbardsamfunn?
Hvordan kan Svalbard bli verdens fremste
arktiske lokalsamfunn som viser fram både
klimaendringenes konsekvenser for natur
og folk, det nyeste innen klimaforskning og
overvåkning, og de mest moderne teknologiske
klimaløsningene?
Kan et besøkssenter for klimaendringer og
klimaløsninger bli den samlende drivkraften vi
trenger for å nå målet om et utslippsfritt Svalbard?
Hvordan kan nye grønne løsninger bidra til nye
arbeidsplasser og nye næringer?

Målet med workshopen var å skape et tettere
samarbeid mellom Svalbards lokalsamfunn og fastlandsNorge, for dermed sammen komme frem til bærekraftige
og innovative løsninger på veien mot et utslippsfritt
Svalbard.

© Copyright Snøhetta, 2018
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2.1 Workshop gjennomføring

2.2 Hovedresultater fra workshopen

For å sette rammene for workshopen hadde
vi innledning fra Arild Olsen, lokalstyreleder i
Longyearbyen, som tegnet opp mulighetene for å se på
Longyearbyen som et levende laboratorium og Norges
første realistiske lavutslippssamfunn. Terje Aunevik,
leder av næringsforeningen i Longyearbyen, dro frem
fordelene som næringslivet har på Svalbard, behovet for
et grønt energisystem og ønsket om å koble det lokale
næringslivet med bedriftene i Norge 203040-koalisjonen.
Disse to innleggene sammen med visjonen til Norge
203040 (presentert av Karoline Andaur fra WWF) fungerte
godt som inspirasjon til kreativt gruppearbeid for å
komme med konkrete løsninger.

Det var stor entusiasme for å ha høye ambisjoner for
å finne grønne løsninger. Det ligger mange muligheter
for både næringslivs- og samfunnsutvikling i et
lavutslippssamfunn. Dagens energikilde med kull og den
usikre fremtiden til Store Norske må løses parallelt med
å finne grønne og fornybare løsninger for Svalbard.
En nøkkelfaktor i å opprettholde et selvstendig og
velfungerende samfunn på Svalbard er å sikre et helhetlig
energisystem med tilstrekkelig fleksibilitet, robusthet og
kapasitet, i et miljø der naturen er ekstra sårbar for ytre
påvirkning. Deltakerne på workshopen understreket at
helhetlig planlegging av energisystemet er sentralt for all
aktivitet på øya.
(Fortsetter på neste side)

© Copyright Snøhetta, 2018
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Fremtidens energisystem bør ha fleksibilitet til å
støtte både interne (Svalbard) og eksterne (trygge havner
for skip og fly) energibehov. Lavutslippsteknologier samt
fornybar energi bør også kombineres med sentrale eller
distribuerte energilagre (energistabilisering for boliger/
havn & lufthavn/ sentrale bygninger/ intern transport).
Samtidig bør det for eksempel tilrettelegges for elektrisk
mobilitet nå selv om strømmen er laget av kullkraft. i bør
sammen bruke handlingsrommet som er nå med ulike
politiske prosesser og at det er flere behov som må løses
(eks. energisystem og boliger).
Det er et paradoks at dagens kraftverk,
bygningsmasse og transportsystem, er umoderne og
lite energiøkonomisk sammenlignet med beste praksis
i andre samfunn. Å starte modernisering for å redusere
unødvendig energibruk kan gjøre overgangen til et
fremtidig energisystem enklere.
Interne initiativer for å redusere mengde søppel,
redusere forbruk av plast og emballasje samt sikre
gjenvinning i størst mulig grad, er noe som kan engasjere
både fastboende og tilreisende. Tilreisende vil trolig
akseptere strengere regler for gjenvinning enn det som
finnes i dag, da det å bidra til vern av arktisk miljø vil ha
egenverdi.
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Behovet for å verne natur (gjennom streng miljølov
for Svalbard) kan også virke bremsende på muligheten
til å skape effektivt oppkoplet samfunn og rasjonell
infrastruktur. Å sikre mulighet for økt menneskelig
aktivitet, og samtidig redusere total miljøbelastning,
kan kreve ny og aktiv tilrettelegging også av lover og
rammeverk.
Svalbard er et moderne Arktis samfunn med
høy kompetanse og dette må utnyttes i større
grad. Svalbard er allerede et unikt testområde for
elektronisk kommunikasjon og datatrafikk. Dette
kan utvides til områder for testing av fjernopererte og
autonome fartkoster (veg/sjø/luft). Men det er viktig at
Longyearbyen må ikke bare ses på som et testsamfunn,
men et samfunn hvor ulike piloter, utvikling og testing kan
gi en merverdi for lokalbefolkningen.
På workshopen var det ingen av gruppene snakket om
å «bygge ned aktivitet», snarere tvert om. Gruppen vil
bidra til å finne mer aktivitet, men koplet til smartere og
mindre skadelig miljøbelastning. Svalbard kan bli en aktiv
dynamo og fyrtårn for fremtidens øysamfunn, kunnskapog produktutvikling for seriøse aktører som velger å teste
og demonstrere i et røft men sårbart arktisk klima.
Svalbard trenger ikke flere rapporter, men et klart
rammeverk som tilrettelegger for grønne løsninger og
at fastlands-Norge ser verdien av å bruke Svalbards
fortrinn. Vi må dra Svalbard nærmere fastlandet!

© Copyright Snøhetta, 2018
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2.3 Deltakere på workshop i Longyearbyen
Frigg Jørgensen
Olaf Ervik
Arnstein Eknes

AECO - Arktiske Cruiseoperatører
Bring Cargo Svalbard AS
DNV GL

Per Øyvind Voie
Frank Jaegtnes
Jørn Henriksen
Brit Berntsen Reinsli
Gabrielle Bergh
Kirstin Lillevåg Mobakken
Arild Olsen (A)
Morten Dyrstad
Hege W. Fagertun
Trond Haug

Elektroforeningen EFO
Elektroforeningen EFO
Hurtigruten
Innovasjon Norge
LINK Arkitektur
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalstyre
Multiconsult

Maiken Nilsen Stensaker

Nasjonalt program for
leverandørutvikling, Nord-Norge
Norges Forskningsråd
Norges Forskningsråd, Divisjon
for innovasjon, Avdeling for
Næringslivsmobilisering
Ruter
Snøhetta
Store Norske Momentum /SNSK
Svalbard Næringsforening
Svalbard Turn
Telenor Svalbard
The University Centre in Svalbard
The University Centre in Svalbard
The University Centre in Svalbard
The University Centre in Svalbard
Troms fylkeskommune
Visit Svalbard AS
WWF
Xynteo
ZERO
ZERO

Margrete Nilsdatter S. Keyser
Elisabeth Blix Bakkelund

Bernt Reitan Jenssen
Hans Martin F. Halleraker
Pål Berg
Terje Aunevik
Silje M. Hagen
Guttorm Albright Hansen
Ann Christin Auestad
Harald Ellingsen
Børge Damsgård
Snorre Olaussen
Julia Seljeseth
Trine Krystad
Karoline Andaur
Simen Randby
Dagfrid Forberg
Jenny Kosberg Skagestad

Administrerende Direktør
Daglig leder, Internasjonal logistikk
M.Sc, Kommunikolog, Segment Director - OSV
& Special Ships
Fagdirektør næringspolitikk
Administrerende Direktør
Leder for polare operasjoner og miljø
Konsulent
Sivilarkitekt MNAL
Næringsrådgiver
Lokalstyreleder
Sektorsjef Teknisk
Administrasjonssjef
Prosjekt- og prosjekteringsleder, Svalbard,
Bygg & Eiendom Nord
Prosjektleder
Seniorrådgiver
Regionansvarlig Troms

Administrerende Direktør
Arkitekt og prosjektleder
Forretningsutvikler
Leder / Daglig Leder
Prosjektleder
Administrerende Direktør
Project Manager Arctic Safety Center
Managing Director
Professor/Head of Department
Prof. Dr., Department of Arctic Geology
Spesialrådgiver, STB Internasjonal avdeling
Prosjektleder
Nestleder
Innsiktsrådgiver
Nestleder
Rådgiver transport og lokale klimatiltak
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3 Resultat fra gruppearbeid på workshopen finne konkrete tiltak og løsninger
Deltakerne ble på starten av workshopen delt inn i fire
grupper basert på hvilke av de fire temaene de ønsket å
jobbe med: Transport, energisystem, smarte boliger og
besøkssenter.
Gjennom diverse kreative ideprosesser kom gruppene
frem til flere gode tiltak som kan gjennomføres på
Svalbard. En oppsummering av resultatet fra denne
prosessen følger på de neste sidene.

© Copyright Snøhetta, 2018
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3.1 Gruppearbeid pictogram
Snøhettas pictogrammer består av 66 forskjellige
bilder med variert grafikk. Grafikken på kortene er
utarbeidet av SINTEF (Stiftelsen for industriell og
teknisk forskning) og bildenes brede konnotasjonsog assosiasjonspekter gir ulike betydninger for ulike

mennesker. Gruppemedlemmene blir bedt om å
samarbeide om å velge tre kort som representerer
prosjektet og tre kort som ikke representerer prosjektet.
Følgende bilder representerer de endelige
beslutningene i de fire gruppene:

Gruppe 1: Energisystem – Dette representerer oss

1

Samhold: Det gode samfunnet i Longyearbyen

2

skal bidra til at vi når våre felles mål

Den store kompetansen på teknologi i 		

3

Bruke riktige verktøy

c

Hverken prosessen eller resultatet skal

Longyearbyen blir viktig i fremtiden

Gruppe 1: Energisystem – Dette representerer oss ikke

a

ikke balansere på line: Løsningene må

b

Unngå konflikt

være solide og ha et godt faglig grunnlag

ha stengte porter. Spille med åpne kort!

Gruppe 2: Transport – Dette representerer oss

1

Flere aktører må arbeide sammen og bestige

2

Fokus på teknologi, forskning of kunnskap

3

Balansegang mellom folk og natur

c

Nytt transportsystem må ikke bidra til 		

et felles mål

Gruppe 2: Transport – Dette representerer oss ikke

a

Longyearbyen skal ikke være snobbete og for
de få - det skal være rikt utvalg av aktiviteter

b

Unngå konflikt

utestengelse av folk eller områder

© Copyright Snøhetta, 2018
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Gruppe 3: Besøkssenter – Dette representerer oss

1

Teknologi - mikroorganismer

2

Sporløs aktivitet på Svalbard - alle spor av

3

Polar permakultur

c

Alle skal være med!

3

Grønne investeringer - trippel bunnlinje

c

Verne om dyrelivet, beholde arkisk dyreliv,

menneskelig aktivitet kan viskes bort

Gruppe 3: Besøkssenter – Dette representerer oss ikke

a

Unngå for mange kokker - mye søl

b

Ikke kunstig

Gruppe 4: Smarte boliger – Dette representerer oss

1

Lite fotavtrykk

2

Samhold!

Gruppe 4: Smarte boliger – Dette representerer oss ikke

a

Unngå hinder og stengte porter

b

Vi må ta oss god tid og ikke “speede”.

svaner har vært observert!

© Copyright Snøhetta, 2018
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Gruppe 1:

3.2 Energisystem - fra kull til null
I dag produseres både elektrisitet og fjernvarme til
Longyearbyen i det lokale energiverket, med kull fra den
siste og eneste gruven i drift. Løsningene for oppvarming
av bygg er energisløsende og transporten basert på
diesel og bensin. Dette gir høye klimagassutslipp,
og det er estimert kostnader i milliardklassen for å
vedlikeholde det gamle energiverket de neste tyve
årene. Olje- og energidepartementet (OED) har igangsatt
mulighetsstudie for ny energiforsyning som skal
ferdigstilles sommeren 2018. Utredningen skal følges
opp med en vurdering av samfunnsøkonomisk nytte- og
kostnadsvirkninger og andre prosesser knyttet til den
videre utviklingen på Svalbard. Rent miljø har lenge
vært en flaggsak for Svalbardsamfunnet, men for å
gå fra visjon til virkelighet er investeringer i et nytt og
utslippsfritt energisystem avgjørende.
Like fullt tror gruppen nettopp en sterk og omforent
visjon for Svalbards framtid må til for å skape grunnlag
for de aller største investeringsbeslutningene og en
fornybar energiforsyning som over tid kan erstatte
kullkraften. Gruppens visjon er Fra kull til null.

Den felles visjonen må følges av en offensiv og
konkret handlingsplan som sikrer gradvis innfasing
av nye løsninger, som vil ta oss stegvis frem til målet.
Dette vil gi en raskest mulig overgang til et klimavennlig
energisystem. Det har vært mange utredninger og
rapporter, det er ingen tvil i gruppa om at visjonen om
null er realiserbar rent teknologisk, det handler mest
om å ta valg om hvilke løsninger for energiforsyning en
skal prøve ut og satse på, og gå fra utredning til å fase
inn nye miljøkrav og utløse investeringer. Deltakerne
i workshopen er avventende til OED i forhold til hvilke
fornybare energikilder som anbefales.
Energisystemet i Longyearbyen er forholdsvis lite,
med kun 2 200 innbyggere, hoteller og servicetilbud for
en økende turisme, havneanlegg, kun 50 km vegnett og
et begrenset antall transportmidler. Gruppen tror på
et fleksibelt energisystem basert på fornybar energi,
hvor energiproduksjon og energibruk som oppvarming,
lys, renovasjon og transport sees i sammenheng. Å ha
sikkerhet for en stabil energiforsyning er avgjørende.
Reservekraft/nødkraft må være på plass sånn at det er
rom for ustabile løsninger i en overgangsperiode.

Arbeidere i gruve 7 (Foto: Eva Grøndal)

Kullkraftverket i Longyearbyen (Foto: Birger Amundsen

Gruppen diskuterer alternativt energisystem for Svalbard

© Copyright Snøhetta, 2018
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En styrke med å være et øysamfunn er at man har
kontroll på alle faktorer som tilføres. På Svalbard kan det
stilles krav til at alt som skal innføres på øya må ha lavt
energibehov og null utslipp. Det samme gjelder skip som
legger til kai.
En rekke bedrifter bruker allerede Svalbard som
testarena og vi har både norsk satellittstasjon,
frølager og et arktisk forskningssenter i verdensklasse
i Longyearbyen. Gruppen tror at ved å tilby norske
virksomheter gode vilkår for å bruke Svalbard som
testbase kan vi oppnå to ting: Næringslivet vil raskere
implementere innovative løsninger innenfor f.eks.
fornybar energiproduksjon, smartgrid styringssystemer
og smarte mobilitetsløsninger som kan testes ut i liten
skala, med skaleringsmulighet for større lokalsamfunn
på fastlandet eller i andre arktiske strøk. Og

Verdens første skip for frakt av flytende hydrogen er under
prosjektering (Illustrasjon: Kawasaki Heavy Industries)
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Longyearbyens energisystem kan bidra til å posisjonere
Svalbard som et utstillingsvindu for utslippsfri og
moderne teknologi.
For å lykkes med å få på plass en omforent visjon,
handlingsplan og investeringsvilje fra næringsliv og
myndigheter må både lokale og nasjonale aktører
jobbe sammen, og det må løftes på den politiske
agendaen. En barriere for det er at ingen har et
ansvar for å gjøre nettopp det. Samarbeid og dialog
mellom Interdepartementalt råd for Svalbard, UNIS,
Longyearbyen lokalstyre, sysselmannen, Statsbygg,
Svalbard Næringsforening, lokalt næringsliv og
Norge203040 er sentralt. Hvis aktørene er samstemte
vil det være lettere å ta modige politiske beslutninger.
Når valg er tatt må aktørene stå sammen for å holde den
politiske viljen og farten oppe.

Hydrogenkraftverk (Foto: Scanpix)

Gruppen blir enige om en felles visjon for energisystemet på Svalbard - fra kull til null

© Copyright Snøhetta, 2018
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Gruppe 2:

3.3 Dynamo Svalbard - fornybar motor for den
grønne omstillingen
Svalbard er unik på flere måter. Longyearbyen er
Norges mest fossile lokalsamfunn med kullgruve,
kullkraftverk, energisløsende hus, dieseldrevne
biler, snøscootere og cruiseskip. Innbyggernes
klimafotavtrykk er flere ganger høyere enn på
fastlandet. I tillegg til en sterkt økende turisme,
kommer en rekke statsledere og beslutningstakere
fra internasjonale organisasjoner og næringsliv hit for
å oppleve unik natur og dramatiske klimaendringer på
nært hold. Hvordan kan Svalbards grønne omstilling
gavne verden og hvorfor er det behov for Dynamo
Svalbard?
Stortinget har gjennom Svalbardmeldingen gitt
Svalbard et klarsignal for grønn omstilling, nå er det opp
til lokalsamfunnet å ta initiativet.
Et avsidesliggende øysamfunn har sterke
begrensninger, men store utfordringer kan også utløse
kreative krefter og trigge investeringer. Hvor raskt er det
mulig å gå fra helt svart til helt grønn energiforsyning
og sirkulær økonomi? Hvordan bygge hus som lager mer

energi enn de bruker midt i Arktis? Kanskje er et samfunn
med kun syv kilometer bilvei det enkleste stedet å raskt
realisere en helt elektrisk forflytning av folk og ting? Og
bør ikke verdens mest sårbare natur være selve motoren
for utslippsfri cruiseturisme?
Gruppen har et hårete mål om at Svalbard skal være
et Polart utstillingsvindu for hele verden. Svalbard skal
ha løsninger i verdensklasse, alt vi gjør er til eksempel
og læring for resten av verden. Svalbard skal være et
testsamfunn for den store grønne omstillingen, for å lære
bort hvordan verden kan transformere seg fra fossilt til
fornybart. Svalbard viser verden vei for den store grønne
omstilingsjobben.
For å realisere visjonene mener gruppen at det er
behov for å opprette en arena for kreative, grønne
omstillingskrefter, her kalt Dynamo Svalbard. Dynamoen
genererer energi på alle nivåer gjennom aktiv handling og
i vid forstand, videreformidler kompetanse, og er et slags
nav for gode krefter heller enn et fysisk besøkssenter.
Dynamo Svalbard kan fungere som en tenketank og

Longyearbyen (Foto: Snøhetta)

© Copyright Snøhetta, 2018
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inkubator som jobber for å realisere innovative løsninger
på gamle problemer for å dekke fundamentale behov:
Fornybar energi, bærekraftig bevegelsesfrihet, sirkulært
forbruk, rent vann og plastfritt hav. Svalbard har mye
samlet kompetanse, både praktisk og teoretisk, men
trenger en felles arena for å diskutere løsningene på tvers
og i en helhet, og vise fram det som gjøres allerede for
å inspirere til nye løsninger. Dynamo Svalbard vil ha en
dynamisk organisering for å bidra til rask endring, og det
skal være et kreativt forum som det er attraktivt og artig
å være med på.
Dynamo Svalbard inviterer besøkende til å se
hvordan fortiden har formet Svalbard, og hvordan
Svalbard omstiller seg til et utslippsfritt samfunn
og utstillingsvindu som kan hjelpe verden med det
grønne skiftet. Midt mellom fortid og fremtid vil de
besøkende - både verdensledere, bedriftsledere,
turister og skoleelever - finne ut hva som er deres rolle og
handlingsrom for å bidra til det globale grønne skiftet.

KSAT, Svalbard (Foto: Kongsberg Satellite Services)

Dynamo Svalbard vil bidra til at alt som skal realiseres
på Svalbard framover må ha en klar plan for å formidle
og kommunisere arbeidet. Nye forskningsprosjekter,
nytt testarbeid, teknologiutvikling, videreutvikling av
næringsliv, nytt energisystem og nytt renovasjonsanlegg.
Det er viktig at besøkende kan komme så tett på
forskningen og omstillingsarbeidet som mulig.
(Foto: Arne O. Holm)

Gruppen blir enige om en felles visjon under navnet Dynamo Svalbard

© Copyright Snøhetta, 2018
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Gruppe 3:

3.4 Transport – bærekraftig bevegelsesfrihet
Dagens transportsystem er i all hovedsak
fossilbasert. Flertallet av husstandene har to fossilbiler
og det er flere snøscootere enn innbyggere på Svalbard.
Det første som møter en ved ankomst er gamle
dieselbusser som ville vært ulovlige de fleste steder på
fastlandet. Også transporten av folk og varer til Svalbard
er fossilbasert og bringer med seg store utslipp. Dersom
visjonen om et utslippsfritt Svalbard skal realiseres er
det derfor helt nødvendig å gjøre noe med transporten av
folk og varer både på og til øygruppen.
Det er bred enighet i gruppen om at ambisjonsnivået
bør settes høyt. Bærekraftig bevegelsesfrihet,
nullutslipp innen 2030 og helhetlig og utslippsfri
logistikk av folk og varer er tre av målene deltakerne
på workshopen kom frem til. For å oppnå disse målene
må det tenkes helhetlig og samarbeides på tvers av
sektorer for å utvikle gode løsninger. Et utslippsfritt
transportsystem forutsetter tilgang til ren energi, men
før dette er på plass vil det likevel være virkningsfullt
å legge om transportsystemet slik at det muliggjør
nullutslipp. Dette innebærer hovedsakelig å skifte fra
bensin og diesel til el og muligens hydrogen. I tillegg
til ren energi er det også en forutsetning at det nye

energisystemet er fleksibelt nok til å levere strøm til
transportsystemet på øya, inkludert skip som legger til
kai. Energisystemet må kunne håndtere store svingninger
i energibehovet gjennom året.
Gruppen som jobbet med transport kom frem til fire
konkrete spor som vi ønsker å følge opp videre:
Helhetlig logistikksystem – Det foreligger et stort
forbedringspotensial knyttet til transporten av folk
og varer på og til Svalbard. Siloene må brytes ned og
samarbeid på tvers av selskaper og sektorer må til for å
komme frem til et mer effektivt system. For å kartlegge
mulighetene for et slikt helhetlig logistikksystem er det
nødvendig å samle store mengder data. Dette vil derfor
være første steg videre i denne prosessen.
Utslippsfri transport til Svalbard – Som øysamfunn
har Svalbard lokal makt over all frakt til øygruppen.
Det er derfor mulig å stille miljøkrav til både vare- og
persontransporten til Svalbard. Et naturlig sted å starte
er cruiseskipene som ankommer Svalbard. Dette kan ta
form i generelle utslippskrav og tilrettelegging og krav om
bruk av landstrøm når de ligger til kai.

Longyearbyen flytekai (Illustrasjon: Snøhetta)

Wetomaci Concept Snowmobile (Illustrasjon: Wetomaci)

Gruppen diskuterer nye transportløsninger for Svalbard
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Utslippsfrie busser – Dagens fly- og skolebusser
bruker utdatert Euro 5-teknologi og bør derfor byttes
ut så fort som mulig. Ikke bare gir det et dårlig inntrykk
for de som ankommer Svalbard, men bussene er også
med på å forurense både lokalt og globalt. Ved å stille
miljøkrav i anbudene for fly- og skolebusser kan busser
med lavere utslipp innføres.
Arktisk utviklings- og testsenter for
hydrogensnøscootere – På Svalbard er det perfekte
forhold for å teste og utvikle hydrogensnøscootere. Et
samarbeid mellom forskningsparken, reiselivsaktører og
produsenter av hydrogensnøscootere kan muliggjøre at
utviklingen av de fremste hydrogensnøscooterne skjer
på Svalbard. I tillegg til arbeidsplassene som skapes vil
hydrogensnøscooterne bidra til at både utslipp og støy
reduseres.

Selvkjørende buss (Foto: David Goldman / TT / NTB Scanpix)

Det elektrisk flyet Zunum Aero (Illustrasjon: Zunum Aero)

Konseptet “bærekraftig bevegelsesfrihet” ble valgt for de nye transportløsningene for Svalbard

© Copyright Snøhetta, 2018

17

Utslippsfritt Svalbard Februar 2018

Gruppe 4:

3.5 Smarte boliger - de beste boligene for
Arktiske strøk
Longyearbyen står foran store utfordringer når det
kommer til boliger. Antall innbyggere er doblet siden
begynnelsen av 2000-tallet. Områder som tidligere
ble regnet som trygge områder for privatboliger
er nå truet av rasfare og økte utfordringer grunnet
klimaendringer. Det er også et akutt behov for å
bygge nye boliger etter tidligere ras samt og et endret
turistmønster (helårig turisme og privat utleie gjennom
AirBnb) legger press på de boligene som allerede
finnes. Samtidig har Longyearbyen et utfordrende
regelverk ved arealplanlegging da dette er regulert av
Svalbardmiljøloven som setter klare begrensninger på
hva som er mulig å gjøre. Gruppen var likevel optimistisk
på hva som var mulig å gjøre innenfor smarte boliger og
en smart city-tankegang pga av de positive mulighetene
dette gir innbyggerne.

Boliger i Longyearbyen (Foto: Original travel)

Konkrete tiltak som ble identifisert.
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Hårete mål: “Plusshus som leverer
overskuddsenergi til transport, sirkulær
håndtering av utbyggingen, dyrking av grønnsaker”
Eksisterende bygningsmasse må oppgraderes,
energirehabilitering til byggteknisk forskrift TEK10
eller helst bedre
De tre store boligeierne Statsbygg, Longyearbyen
lokalstyre og Store Norske bør danne nettverk for
energismarte boliger
En må ha en bedre dialog med Longyearbyen
lokalstyre på arealplanlegging (og evt
departementene i Oslo) slik at en kan lage
infrastruktur som fremmer et smart lokalsamfunn.
Svalbardmiljølov er ikke tilpasset at en skal ha et
lokalsamfunn
En må ha dialog med Longyearbyen lokalstyre og
næringslivsrådet. Per dags dato har næringslivet
de beste og sikreste områdene for boliger - bør ses
på om dette bør omreguleres
Lag en pilot på passivhus først
Lag en pilot på energilagring, solenergi på
sommeren, boring av jordvarme (Longyearbyen
lokalstyre har visst bestemt å bevilge penger til
det allerede)
Ta kontakt med Enova for å finne ut hvilke
støtteordninger en kan bruke i Longyearbyen (også
Horizon2020 kan være en mulighet)
Boligeiernes bilbruk er plasskrevende, har høye
utslipp og generer mye bilkjøring. Ta grep for å
fremme alternativene, en miks av økt gange og
sykling, elbil, elsykkel og elbilpool. Vi må tenke
Smart City på Longyearbyen

ZEB Pilot House (Foto: Snøhetta)

Elsykkel på Svalbard (Foto: Hurtigruten)

Snøras i Longyearbyen, desember 2015 (Foto: Helge Carlsen, NRK)
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Presentasjon av gruppearbeid

Representanter fra Longyearbyen lokalstyre
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4 Veien videre
Svalbard står i en unik posisjon til å drive frem
klimavennlige løsninger som også kan gagne
lokalbefolkningen og eksporteres til andre lokasjoner,
men for at løsningene på Svalbard skal bli ledende
innenfor dette feltet er vi avhengig av å drive arbeidet
fremover i et større tempo. På workshopen ble det
vist stort engasjement for å gjøre nettopp det, og det
fremkom mange gode ideer for hvordan vi kan realisere
visjonen om et nullutslippssamfunn. Vi i koalisjonen
ønsker å jobbe sammen med både lokale og eksterne
aktører for å utvikle disse ideene videre og bygge på det
store engasjementet, slik at vi sammen kan realisere
konkrete prosjekter på veien mot et utslippsfritt
Svalbard.
Basert på hva gruppene kom frem til på workshopen,
har vi som et første steg laget en liste over konkrete
handlingspunkter vi i koalisjonen i samarbeid med lokale
og eksterne aktører ønsker å jobbe videre med:
•

•

Utslippsfrie busser - produsere et skriv til
Longyearbyen lokalstyre med argumenter for
hvorfor det bør stilles miljøkrav i anbudet til
flybuss og skolebuss. I denne prosessen bør vi
forhøre oss med selskapene som har løyve på
disse rutene per i dag for å avdekke deres syn på
saken.
Hydrogensnøscootere - ta kontakt med
reiselivsaktører, Longyearbyen lokalstyre og
andre offentlige aktører, forskningsparken og
produsenter av hydrogendrevne snøscootere for
å sjekke interessen for et arktisk utviklings- og
testsenter for hydrogensnøscootere.

•

Helhetlig logistikk - sette opp en workshop med
relevante aktører for å avdekke potensialet for
effektivitetsforbedring i dette mulighetsrommet.

•

Dynamo Svalbard - få på plass et lokalt
kontaktpunkt som kan lede arbeidet med å utvikle
en arena for kreative, grønne omstillingskrefter. I
tillegg vil det være hensiktsmessig å bruke denne
ressurspersonen til å koordinere arbeidet på de
andre handlingspunktene.

•

Smarte boliger - dialog med Statsbygg om
prinsipper for løsninger i nye boliger, vurdere
mulighetsstudie for oppgradering av eksisterende
boliger med smart teknologi for kommunikasjon,
energibruk, redusert avfallsmengde, redusere
varmetap etc.

•

Energisystem – følge opp etter mulighetsstudien,
gjerne se på havna og energisystemet i
sammenheng med tanke på bunkringsbehov
for skip som ankommer med varer/turister,
og hvordan energilager/energistabilisering
mellom energikilder tilført utenfra (skip) og indre
energibehov henger sammen.

Det vil bli arrangert en ny workshop på Svalbard
i september 2018 med formål om følge opp
handlingspunktene, utvide nettverket og komme frem
til nye tiltak. Vi ønsker å se mye aktivitet på Svalbard
og er derfor interessert i å sette i gang flere prosjekter
i parallelle løp. Vi tror en samlet aksjon for å innføre
lavutslippsløsninger på Svalbard er det som skal
til for å nå visjonen om et utslippsfritt Svalbard. Vi i
koalisjonen vil gjerne bidra til å fasilitere arbeidet med
handlingspunktene, så ta gjerne kontakt med en av oss
om dere ønsker å bidra inn mot en eller flere av disse.
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Er du interessert i mer informasjon om koalisjonen, eller
ønsker du å bidra til den videre prosessen, vennligst ta
kontakt:

Zero:
Jenny Skagestad
Rådgiver, transport og storby
E: jenny.skagestad@zero.no
T: +47 926 10 995
Xynteo:
Simen Randby
Rådgiver
E: sir@xynteo.com
T: +47 95 80 36 12
WWF:
Karoline Andaur
Nestleder
E: kandaur@wwf.no
T: +47 928 19 464
Snøhetta:
Hans Martin Frostad Halleraker
Arkitekt
E: hans@snohetta.com
T: +47 93 82 45 71
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